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RESUMO

O jornalismo cada vez mais se utiliza de meios que consigam fazer com que seus
discursos atinjam o maior número de pessoas e de públicos. Na atualidade, o
infotenimento, oriundo da hibridização entre o jornalismo e o entretenimento,
transformou-se em tendência. Aliado à convergência digital, o impacto deste gênero
se reflete no comportamento do emissor e, principalmente, na participação do
receptor. Esta pesquisa tem por objetivo apresentar o contexto de transformação do
jornalismo e do entretenimento, através de uma investigação etnográfica, valendo-se
da revisão bibliográfica e entrevista semiestruturada, do programa O Bola nas
Costas. E, por meio dela, entender as mudanças que este conceito emergente
provoca.

Palavras-chave: Infotenimento. Rádio. Jornalismo. Convergência. Atlântida.

ABSTRACT

Journalism increasingly uses means that can make their speeches reach the largest
number of people and public. At the present time, the infotainment, originated from
the hybridization between journalism and entertainment, has become a trend. Allied
to digital convergence, the impact of this genre is reflected in the behavior of the
issuer and, mainly, in the participation of the receiver. This research aims to present
the context of transformation of journalism and entertainment, through an
ethnographic investigation, using the bibliographical review and semi-structured
interview, in the program O Bola nas Costas. And, through it, understand the
changes that this emerging concept causes.

Keywords: Infotenimento. Radio. Journalism. Convergence. Atlântida.
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1 INTRODUÇÃO
O

rádio

é

considerado

uma

das

principais

maneiras

de

entreter

cotidianamente a sociedade. De forma prática e ágil, seu papel sempre foi o de levar
a informação e ao mesmo tempo prender a atenção do ouvinte, mesmo quando sua
função não era tão prática e ágil – antes da mobilidade dos aparelhos, os rádios
eram peças grandes e, normalmente, ficavam em um cômodo da casa. Mesmo
assim, sempre foram indispensáveis e seguem até hoje como fonte de companhia
para todos, seja no fone de ouvido, no carro, na internet ou, ainda, no modo
tradicional: em casa.
O ser humano possui intrinsecamente a necessidade de saber o que
acontece ao seu redor. E, historicamente, o formato mais recorrente como fonte para
satisfazer esta necessidade é o rádio. Segue até hoje entre os meios de
comunicação mais utilizados e que têm o maior grau de confiança da sociedade
brasileira. É o que diz a pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, realizada pelo IBOPE
para estudar os costumes de informação da população.
No Brasil, uma das manifestações culturais mais intensas na sociedade é o
futebol. Paixão nacional. Presente em basicamente todas as rodas de conversas ao
menos em algum momento. Os dados do suplemento de esporte da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgado em 2015 pelo IBGE,
mostram que o futebol é a principal modalidade esportiva no Brasil, com 15,3
milhões de adeptos. Por ser tão presente na vida da sociedade brasileira, a
população busca o máximo de conhecimento que pode sobre o esporte.
A procura pelo tema é tanta, que os produtores de conteúdo precisaram
reinventar-se e trazer para jornalismo esportivo também o entretenimento. Para
compreender todo este universo, o objeto desta pesquisa é analisar o programa de
rádio O Bola nas Costas, no ar pela Rede Atlântida, emissora de rádio gaúcha
pertencendo ao Grupo RBS. A atração é apresentada diariamente desde 2006. O
programa tem como peça fundamental o bom-humor mesclado com a informação
em seu conteúdo. Mantendo a relevância de um programa informativo, mas também
vinculando-se à leveza do humor presente no entretenimento.
Esta pesquisa partiu do interesse em mostrar a hibridização entre o jornalismo
e o entretenimento e entender o universo cada vez mais extenso dentro do
jornalismo. Para compreender a natureza do infotenimento, cujo “O Bola nas Costas”
faz parte, usarei como metodologia de trabalho pesquisa qualitativa realizada a partir
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de uma investigação etnográfica, valendo-se da revisão bibliográfica e entrevista
semiestruturada, para observar com mais exatidão os fatos.
Vertente mais atual do ramo, o infotenimento é ainda pouco trabalhado por
profissionais do meio acadêmico. A área ainda é um tabu entre jornalistas e
estudiosos, por não considerarem esse novo gênero com um ramo autêntico da
profissão. Dejavite (2006, p. 62) defende o conteúdo editorial como algo que une:
“informação e diversão ao leitor e, ao mesmo tempo, constitui uma prestação de
serviço.”
A área passa por uma constante transformação, sejam nas esferas sociais,
econômicas, políticas, como também na esfera cultural, todas as posições em que, a
mídia, pode ser encontrada.
Na atualidade, a sociedade consome a mídia, em diversos momentos.
Entretanto, em sua maioria, é quando as pessoas estão com tempo livre. “A
empresa InterScience Informação e Tecnologia Aplicada realizou em 1997, no
Brasil, uma pesquisa que no tempo livre, a sociedade passava dentro de casa. 61%
dos entrevistados afirmaram.” (SOUZA, 1998, p. 22).
A mídia é uma das escolhas preferidas de entretenimento caseiro e a
televisão, um dos principais meios de divertimento. A maioria dos
brasileiros, isto é, 97%, assiste tevê. Cada um gasta em média 4h50min por
dia na frente da telinha. A reportagem revelou que o índice de leitura vem
aumentando no país: 38% gostam de ler livros e 47% leem revistas com
regularidade.
Não
houve
menção
ao
jornal
impresso.
(DEJAVITE, 2006, p. 32).

Toda novidade causa estranheza e, por isso, na língua inglesa surgiu o
neologismo infotainment – ou infotenimento, termo este que ainda não é incluso no
dicionário português. A palavra caracteriza esta nova vertente do jornalismo e
mescla duas áreas, até então, distintas da produção cultural: informação e
entretenimento.
O rádio a partir deste novo contexto da área, buscou se atualizar e diversificar
sua programação e conteúdo. Os produtos que antes eram apenas entretenimento,
agora se utilizam de informações – investem em jornalismo. Enquanto que no outro
lado, o do jornalismo, vem se apropriando das ferramentas que são utilizadas no
entretenimento, como alivio cômico e suavidade na forma de transmitir a mensagem.
A aproximação desses dois gêneros pode ter sido provocada pela
convergência digital ao buscar uma amplificação de alcance da informação a partir
da hibridização entre jornalismo e entretenimento.
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2 CONVERGENCIA E MUDANÇAS NO MEIO DA COMUNICAÇÃO

Para compreender todo este universo atual de evolução dos meios de
comunicação, no qual o programa O Bola nas Costas faz parte, será preciso
conceituar este panorama e entender as transformações.
Atualmente, observa-se uma revolução onde o diálogo não está mais
centralizado, mas também é vertical e unidirecional. Os consumidores de produtos
da comunicação foram surpreendidos com a evolução apresentada no cenário
envolto, não somente tecnológico, mas também na maneira com que os emitentes
utilizam para mediar a informação.

2.1 A comunicação de massa

Chamada de comunicação pós-massiva, o atual momento deixa o
entendimento de que o receptor é exposto a uma série de possibilidades para
adquirir informação. As mídias digitais afetam a relação da sociedade com o meio
massivo, obrigando as pessoas a alterarem sua forma de comunicar. André Lemos
afirma que as novas tecnologias de comunicação serão vínculos comunicacionais e,
também, maneiras novas para expandir o campo da informação, de formas e
formatos variados.
[...] produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos formatos e
modulações, adicionar e colaborar em rede com outros, reconfigurando a
indústria cultural (“massiva”). Os exemplos são numerosos, planetários e em
crescimento geométrico: blogs, podcasts, sistemas, peer to peer, softwares
livres, softwares sociais, arte eletrônica. […]. (LEMOS, 2013, p. 39).

Atualmente, o termo mais em evidencia é o da era digital. Segundo
Rosenburg, Araripe e Emilião (2015, p. 4), “metade dos usuários do meio digital
compartilham ou republicam notícias, imagens ou vídeos, e cerca de 46% discutem
questões ligadas ao noticiário nas redes sociais.” Desta forma, cria-se um vínculo
ainda mais forte entre comunicação, comunidade, sociabilidade e mobilidade.
Mas, da mesma maneira que a televisão não acabou com o rádio, a
comunicação pós-massiva não extinguirá a comunicação de massa. Pelo contrário,
se mostra como um processo de amadurecimento do atual ecossistema de mídia e
cria um movimento de recombinação cultural.
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Na comunicação de massa havia o controle sobre as informações recebidas,
como na escolha do produto midiático que seria consumido. Não existia a
possibilidade de influência na maneira como essa informação seria tratada. Já na
pós-massiva, existe uma forma de controle sobre o fluxo de informação que será
tratada na mídia escolhida.
Estamos presenciando a era da sociedade da informação, que é resultado do
avanço das inovações tecnológicas e de suas múltiplas aplicações na área das
comunicações. E tudo que observa-se nos dias de hoje, faz parte de evolução
continua através de novos meios para o capital processar e emitir a mensagem
informativa: com valor para o público e valor público.
Todas essas inovações resultam de investimentos feitos diretamente pelas
grandes corporações, por agentes financeiros privados ou pelo Estado,
investimentos estes orientados para a busca de soluções técnicas que se
tornem cada vez mais rápido, eficiente e barato o transporte da informação
que interessa ao capital. (DANTAS, 1996, p. 49).

Contudo, as novas tecnologias são as ferramentas principais para que as
redes mundiais de computadores sejam impulsionadas cada vez mais rápido. Tanto
em uso, quanto em representatividade. Castells (1999, p. 100) diz que “empresas
são os verdadeiros agentes do crescimento econômico. Não buscam tecnologia pela
própria tecnologia ou aumento de produtividade para a melhora da humanidade.”
Entende-se que o crescimento em número de usuários das plataformas ou de
incorporação aos meios de comunicação antigos, como o rádio, faz a era da
sociedade informacional continuar democratizando – ainda mais - a notícia, a
mensagem o assunto em pauta e o valor.

2.2 Cultura da convergência

É notório que os ambientes online de emissoras de rádios são conceituados
como um local com os mais diversos formatos para acesso ao seu conteúdo. Em
sites, por exemplo, seus conteúdos são produzidos com fotos, vídeos e textos,
também, destacando a programação e os comunicadores. O conteúdo on air é
retransmitido através do portal, tanto em streaming quanto em podcast, e o rádio se
expandiu, transformando-se em produto multimídia.
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O termo rádio expandido é abordado por Kischinhevsky (2009), que entende o
conceito como a maneira de configuração dos novos serviços de distribuição, onde a
possibilidade de comprimir arquivos digitais de áudio viabilizou a sua reprodução
prática e impulsionou o acesso.
Contudo, a ideia de unir dispositivos contemporâneos, sejam onlines ou
aparelhos, com as ferramentas de mídia clássicas, faz com que o conceito de
convergência digital pareça simples. Entretanto, estudiosos da área dedicam-se ao
estudo dentro da convergência digital, para conceituarem esta aproximação entre a
internet e a comunicação de massa, onde todas passam por esta transição.
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e
ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que
vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. (JENKINS, 2009, p. 29).

Jenkins (2009) afirma que a convergência não ocorre somente através dos
aparelhos tecnológicos, mas faz parte da ação também a forma como que a nossa
mente reage em confronto com estes avanços. O autor confia na experiência que
cada pessoa pode ter, a partir da convergência que se dá além da interação entre as
máquinas.
As novas experiências são mais que um convite à interatividade. Faz com que
este comportamento passe a ser considerado essencial no processo. E, o rádio,
aparece com sinais de experimentos de sucessos com esta nova plataforma de
interatividade na expectativa de transformar o seu público consumidor em parceiro
dentro desta convergência digital.

2.3 As redes sociais no mundo virtual

São sites e aplicativos que operam através do compartilhamento de
informações entre pessoas ou empresas. Para a atuação das empresas
jornalísticas, em especial as que se utilizam da hibridização entre os gêneros
jornalístico e de entretenimento, existe a construção de uma persona – estratégia de
relacionamento, visando a humanização da marca.
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Desta forma, a interação com o público acontece de forma mais próxima
criando vínculo e afinidade. A base é criada, justamente, por meio de associação
voluntária do usuário, tendo como base a reciprocidade e a confiança adquirida.
É sempre a relação entre um emissor, uma mensagem e um receptor.
Comunicar não é só produzir e distribuir informação, é também ser sensível
às condições nas quais o receptor a recebe, aceita-a, recusa-a, remodela-a,
em função de suas escolhas filosóficas, políticas, culturais. A comunicação
é questão do receptor. (WOLTON, 2006, p. 227).

Segundo Recuero (2009), os veículos de comunicação viram nestas
plataformas digitais um ambiente que consegue trazer proximidade entre emissor e
receptor, além de impulsionar a visibilidade para o seu conteúdo. Além do feedback
e da interação instantânea surgida das redes sócias.
Estar presente onde está seu público é uma característica dos veículos
jornalísticos. Assim, utilizar esses sites para comunicar, interagir, obter
informações, complementar informações e mesmo anunciar novas notícias
é relevante. (RECUERO, 2009, p. 116).

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
números de 116 milhões de pessoas dentro da população brasileira são usuárias de
internet em 2018. Entre os acessos, 94,6% dos entrevistados pelo instituto citaram
os celulares como dispositivo preferido para acesso à rede mundial de
computadores.
Além disso, o IBGE também realizou o levantamento de que 64,7% da
população brasileira acima dos 10 anos de idade, com uma prevalência dos jovens
adultos – 85% das pessoas entre 18 e 24 anos de idade – têm acesso à internet.
Outros 65,5% das mulheres possuem alguma forma de acessar a rede, contra
63,8% dos homens.

3 O RÁDIO E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Com a invenção do rádio, surge na sociedade um método novo de espaço
para divulgações de notícias - o que, até então, era função apenas dos jornais
impressos da época. Nos anos 30, foram realizadas as primeiras experiências
radiofônicas em frequência modulada, o popular FM. Mas a amplitude modulada
(AM) ainda era a referência e tomava conta da audiência vista nestas décadas.
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Até então, o formato de conteúdos lidos no ar, era o mesmo escrito nos
jornais - tanto na forma como na linguagem construída. Este modelo prevaleceu por
toda a década dos anos 20. Algumas notícias dos jornais eram selecionadas,
marcavam o que era mais relevante e as liam no ar. Segundo Del Bianco (2004), o
método foi seguido por muitos anos, chegando a tornar-se uma prática comum no
rádio - conhecida com gilett press1.
Com isso, o rádio adquiriu um relevante papel social, como aponta Mcleish
(2001), ao servir como um multiplicador e acelerar o processo de informar a
população. Atua como um mediador entre o público massivo e os que detêm o
poder, por meio do contato entre as duas frentes.
Reforça valores tradicionais para ajudar a manter a ordem social por meio
do status quo; Facilita o diálogo entre indivíduos e grupos, promovendo a
noção de comunidade; Mobiliza recursos públicos e privados para fins
pessoais ou comunitários, especialmente numa emergência. (MCLEISH,
2001, p. 20-21).

O rádio FM somente se consolidou, de fato, quando a prática de ouvir música
se estabeleceu. De acordo com Ortriwano (1985), entre os anos 50 e 60, as rádios
FMs começaram a transmitir programação comercial e “músicas ambiente” para
assinantes interessados em uma sonorização que parecesse apropriada.
A sua popularidade cresceu tanto entre a classe dos jovens, que teve impulso
por conta do ritmo musical que estava em alta: o rock. E, também, muito por conta
das programações segmentadas e alternativas que faziam parte da cultura dos anos
70 e 80, é o que afirma Ferraretto (2001).
Com a sua presença já há décadas na vida e rotina da sociedade, o rádio
tornou-se um importante meio para levar informação e entretenimento às
populações. A radiofusão alcança locais mais remotos, onde outras mídias não
conseguem, pela distância e pelo alto custo. Desde seus primórdios, a plataforma se
fez como um dos principais formatos para comunicação em massa.
O rádio segue até hoje com a mesma importância, mas para isso, precisou se
adaptar às mudanças trazidas pela tecnologia para sobreviver frente às
concorrências das outras mídias eletrônicas e digitais.
1

Expressão da época, utilizada como forma pejorativa, para dizer que o repórter era um copiador de
notícias.
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4 O ENTRETENIMENTO PRESENTE NO RÁDIO

A diversão está cada vez mais valorizada no dia-a-dia das pessoas. Entender
o tempo livre como um período de consumo é a lógica da sociedade de capitalista.
Grandes investimentos são direcionados para parques, shoppings centers, cinemas,
hotéis, viagens, etc. Tudo isso para estimular o consumo em entretenimento. Esse
setor passou a ser uma mercadoria valorizada pela sociedade.
Segundo Marin (2009, p. 212):
Cada vez mais as experiências estão mediadas pelos aparelhos ofertados
pelo mercado. Ao que encanta, olha-se com as lentes da câmera fotográfica
e da filmadora. Para peregrinar, o homem curva-se ao peso dos aparatos
especializados. Para estabelecer relações, acessa a Internet. Para evadirse, assiste à televisão, a vídeos e joga videogame.

O

rádio

sempre

esteve

presente

nesse

contexto.

A

indústria

do

entretenimento midiático passou a ser uma linguagem aceita no processo de
entendimento da sociedade formando redes de diálogos, interesses e interferências
e assumindo uma mediação social onde as narrativas passam a ser naturalizadas.
Segundo Barbosa Filho (2003), o gênero jornalístico é formado por uma série
de formatos, entre eles estão: programa esportivo, radiojornal, nota, entrevista,
comentário, editorial, crônica, documentário jornalístico, notícia, mesas-redondas ou
debates, boletim, reportagem programa policial, e divulgação tecnocientífica.
Nos dias atuais, o infotenimento – como será apresentado a seguir - é muito
presente no jornalismo e, neste caso, em especial, no rádio. Segundo Barbosa Filho
(2003), O entretenimento é a essência da linguagem radiofônica e a sua importância
e contribuição vai do real até a ficção.
Devido a sua finalidade de levar entretenimento à sociedade, o gênero acaba
por sofrer preconceito, tanto do meio profissional quanto da academia. Para Barbosa
Filho (2003), o entretenimento é capaz de se moldar as características de outros
formatos e gêneros e, por isso, tem recebido tanta audiência quando colocado frente
à função de prestação de serviço para a sociedade.
O modelo também é subdividido em alguns grupos, muito presentes em
rádios FM: programação musical, programa ficcional, programete artístico, evento
artístico e programa interativo de entretenimento. Os gêneros jornalísticos e de
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entretenimento cada vez mais estão presentes em um mesmo programa, dando
origem ao infotenimento.
Além disso, o rádio passa por uma transformação em audiência. Atraem um
novo público e não perdem o tradicional. A audiência passou a consumir o produto
rádio em todos os locais e, graças à internet, interage também.
Kischinhevsky e Benzecry (2014, p. 188) descrevem este processo de
compartilhamento:
De fato, essas e outras práticas se desdobram a partir da comunicação
radiofônica nos moldes consolidados em AM/FM ao longo das últimas
décadas, possibilitando uma série de operações, como o uso acessório de
imagens no compartilhamento de programas e os comentários e botões
como “curtir”, o que pode ser tanto uma afirmação de gosto pessoal do
comunicador como uma estratégia de retribuição/hierarquização no âmbito
de determinada rede social online.

A partir dessa observação é importante conceituarmos o termo infotenimento
como um jornalismo mais divertido e leve, a fim de atrair um público maior. Neste
contexto, Dejavite apud Padeiro (2013, p. 4) apud ressalta que o entretenimento
aparece como: “um valor agregado à sociedade da informação, já que os meios de
comunicação serão, ao mesmo tempo, tanto os produtores de informação quanto os
de divertimento. De fato, essa relevância do entretenimento para as pessoas já se
demonstra evidente.”

5 SURGIMENTO DO INFOTENIMENTO E SUA AÇÃO NO JORNALISMO

O infotenimento surgiu quando os jornais impressos tentavam atrair leitores
com conteúdos que fossem informativos e, ao mesmo tempo, distraíssem. Paralelo a
isso, a publicidade, em alta na época, também fez parte desta história. Sua parcela
de contribuição para ampliação desse público foi através do consumo destes tipos
de conteúdos, que de forma criativa eram bastante usadas nos elementos visuais
que existiam nos jornais.
A imprensa introduziu esta técnica por volta dos anos 30, no século 19, de
forma a adquirir mais audiência. A publicidade era e é o principal sustento
do jornal e, como tal, foi necessário adotar elementos mais atrativos. Era
fundamental o jornal adaptar-se às mudanças sociais e tornar-se uma das
opções de lazer, começando a incluir na paginação secções como o teatro,
livraria, arte, literatura, crimes e sociedade. (ALVES, 2013, p. 7).
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O entretenimento mesclado à informação já era presente nos jornais do
século XIX (19) através do penny press e do yellow press. As unidades que eram
desenvolvidas desta forma, tinham um aumento em seu consumo: um por ter o seu
valor abaixo dos demais da época e o outro por conter poucas informações, mas
com títulos apelativos – Penny e Yellow, respectivamente.
A época registrou um sucesso, tanto na produção, quanto nas vendas das
duas edições. E, desta forma, era caracterizada a primeira aparição do infotenimento
de maneira mais nítida no cenário do jornalismo.
Segundo Dejavite (2006), este tipo de formato de conteúdo contempla
algumas curiosidades da sociedade e, além disso, estimula as aspirações que traz a
possibilidade de extravasar as frustrações que permeiam a imaginação das pessoas.
Entende-se que o jornalismo é uma instituição social, cujo papel central é a
mediação informativa, legitimada em sua matriz hegemônica (informativa) através do
discurso da objetividade, por meio de uma lógica de comunicação baseada no
modelo massivo de transmissão e difusão de informações. (GUERRA, 2008 apud
CARVALHO, 2011).
Alguns afirmam que a hibridização entre o jornalismo e o entretenimento
conduz a uma elevação da audiência dentro dos produtos jornalísticos, já que, de
certa forma, contentam as precisões culturais do público. A ligação entre os dois
gêneros, é utilizada como instrumento para o enriquecimento e amplitude da
informação. E, desta forma, o aumento pelo consumo de notícias.
Qualquer matéria jornalística, seja focada em contextos mais sisudos dentro
da área ou de menor importância para algum segmento, pode informar e ao mesmo
tempo entreter. “O limite ético que separa jornalismo e entretenimento não existe.”
(DEJAVITE, 2006, p. 72).
Discurso este que é confirmado atualmente. Grande parte dos meios de
comunicação travam uma batalha em busca de um maior engajamento em nível de
audiência. Para atingir, incorporam na essência do discurso jornalístico de seu
produto, o entretenimento. Aliando os dois formatos na busca da transmissão onde
consigam nivelar a informação de maneira séria e prudente, como é o jornalismo,
entretanto, com a descontração e a irreverência do entretenimento.
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5.1 Renovação da audiência

Em

2002,

uma

pesquisa

realizada

pela

Pew

Center

analisou

o

comportamento da população americana com menos de 25 anos na hora de buscar
conhecimento sobre o que acontece no dia a dia. O resultado foi de que em 1994,
14% dos jovens não utilizavam nenhum meio de comunicação para se informar. A
pesquisa realizada por Huang (2009) mostrou que os jovens consideravam as
notícias importantes, mas não inseriam o consumo de informações entre seus
hábitos diários.
Duas décadas depois, o comportamento de consumo de mídia está em
constante atualização de desempenho. A popularização do jornalismo online, já era
notada em parte da década de noventa. Seguiu esta atualização também
acompanhada das novas linguagens e redações convergentes.
O entendimento do consumidor jovem e suas interações sobre os diferentes
formatos de mídias de comunicação que o mundo fornece atualmente é também
responsável pela mudança de jornalismo clássico. A profissão é afetada de forma
incisiva pelo rejuvenescimento do público e por estas ferramentas que auxiliam a
captação, a redação e a distribuição da informação.
A mudança tem relação forte com a cultura da convergência, mas associar as
inovações tecnológicas toda responsabilidade pelas atualizações na forma de
comunicar, não é justo.
A inovação tecnológica no jornalismo (...) não pode ser considerada como
um investimento isolado em modernização industrial, mas caracterizada
também como um aporte que modifica as rotinas e processos de trabalho
do jornalista, bem como o perfil e a qualidade do produto jornalístico.
(FRANCISCATO, 2010, p. 12).

Parte fundamental neste processo de alteração no comportamento do público
que consome o produto elaborado pela mídia é o desenvolvimento do
profissional/emissor da informação: o jornalista. É ele quem consegue construir um
elo de associação da notícia ao público.

16

6 PARA UM NOVO OUVINTE, EXIGE-SE UM NOVO LOCUTOR

A era da convergência trouxe uma série de mudanças para os meios de
comunicação, mas não foram apenas nas questões tecnológicas. Jenkins (2009)
afirma que a convergência é um processo que abrange diversos outros aspectos.
Deste modo, não se pode considerar apenas o deslocamento de diversas
ferramentas tecnológicas para uma mesma plataforma para observar a convergência
midiática.
O rádio ainda é o principal formato de veículo que sofreu mudanças que
deram certo. E, pode-se afirmar que o rádio ainda tem um significativo número de
audiência. Por ser um meio de comunicação prático, objetivo, simples e acessível e
ter conseguido se adaptar de forma inteligente a este novo momento da
comunicação.
O levantamento do Kantar Ibope Media realizado por meio do projeto Book de
Rádio, em 2017, confirma esta afirmação. A pesquisa foi realizada em treze regiões
metropolitanas no país, o alcance do rádio atingiu 89% da população, com média de
4h36min de sintonia diária.
Os tempos são de transformações na cadeia de produção e consumo de
conteúdo, o rádio buscou acelerar o fluxo de mídia através de distintos canais de
distribuições, como forma de fidelizar ainda mais e, principalmente, modernizar o seu
público.
A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam
tanto decisões de programação quanto de marketing. Se os antigos
consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os
novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante
lealdade as redes ou aos meios de comunicação. (JENKINS, 2009, p. 47).

A plataforma digital consegue ser denominada como a mídia democrática. É
de uso pessoal e coletivo. Informa a quem não é alfabetizado, bem como o mestre.
A voz – e, agora também, rosto - por trás de tudo, é o grande responsável. Suas
características reforçam a cumplicidade entre ouvinte e locutor.
Ao estar também em vídeo e texto, não mais apenas em som, o profissional
fideliza um público mais interativo e atento às revoluções tecnológicas.
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7 A POLÊMICA MISTURA ENTRE O JORNALISMO E O ENTRETENIMENTO

O jornalismo, desde os tempos mais remotos, sempre teve o objetivo de
informar a população sobre os temas mais relevantes em pauta na sociedade. Este
sempre foi o mote do gênero, mas com o passar dos anos, é vista uma evolução na
forma como a sociedade se comunicar. O individualismo dos tempos atuais, fez com
que as pessoas sempre busquem situações em que estejam conectadas de alguma
forma, mesmo que inconscientemente. E, com isto, procuram a mesma linguagem
na hora de se informar para sentirem-se pertencentes ao meio.
A ideologia individualista da cultura industrial capitalista moderna construiu
uma representação da pessoa humana como um ser mecânico,
desenraizado e desligado de seu contexto, que desconhece as relações que
o tornam humano e ignora tudo o que não esteja direta e imediatamente
vinculado ao seu próprio interesse e bem-estar ((olhar grafia)). (...) Diz-se,
então que os humanos perderam a capacidade de pertencimento.
(SÁ, 2005, p. 247).

A sociedade sempre foi acostumada com o jornalismo de mais sobriedades,
quando viu um novo formato de transmissão de notícias, estranhou em um primeiro
momento. Confundindo com distorção de fatos e com um jornalismo sem
responsabilidades. Atualmente, o jornalismo possui o papel de deixar a sociedade
informada e ao mesmo tempo capaz de concluir opiniões sobre os fatos que a
cercam.
É preciso defender a ideia de que, assim como o meio ambiente está
contaminado pelo uso de metais pesados e porque existe uma espécie de
hiperindustrialização que produziu o desastre ambiental que conhecemos
neste ou naquele aspecto, assim a informação está contaminada. A
informação está contaminada essencialmente por uma série de mentiras
que podem ser factualmente demonstradas (...). (RAMONET, 2003, p. 252).

Do outro lado, o entretenimento tem por objetivo despertar a atenção do
público. Seja por meio de recursos midiáticos que leva o telespectador a nutrir seu
imaginário.
Esta hibridização agrega valor à informação, estimula o público a querer
consumir cada vez mais esse tipo de conteúdo aliado com o entretenimento. A
sensação de que não é trabalhada a apuração e idoneidade da mesma maneira, é
impregnada na cabeça de alguns.
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[...] é preciso descontaminá-la dessas mentiras, é preciso descontaminá-la
de uma certa ideologia: podem-se defender ideias, todas as ideias podem
ser defendidas; anunciadas, porém como ideias, e não como coisa natural.
Mas é preciso igualmente descontaminar de publicidade, do ponto de vista
ideológico, o meio que nos cerca. E isso é obvio. (RAMONET, 2003, p.
252).

Nos anos 60, o conceito de informar era o de fornecer a descrição precisa e
confirmada de um fato, mas também esclarecer os contextos que permitiam ao
receptor compreender os motivos de todo o meio. E com o passar dos anos, as
formas de receber a informação foi alterada. Atualmente, o receptor exige que a
notícia – independente do meio em que estiver inserida – informe, distraia e também
lhe traga uma formação sobre o assunto publicado.
Com isso, programas que entretém o público e também informam tornaram-se
responsáveis por alcançar um nicho maior de pessoas e de classes distintas.

8 RÁDIO ATLÂNTIDA: INFOTENIMENTO E PÚBLICO JOVEM

A Rede Atlântida é a plataforma jovem do Grupo RBS nos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina (através da Rede NSC Comunicação, em Santa
Catarina), com programação direcionada ao público entre 15 e 29 anos das classes
A e B. Mesmo com a operação em dois estados, sua base é localizada na capital
gaúcha: Porto Alegre. É ela que lidera e tem papel de principal emissora da rede. É
de onde partem as decisões administrativas e de programação.
Criada em 1976, utilizando o nome de FM Gaúcha Zero hora, para ser focada
em um público mais jovem do que o da já clássica Rádio Gaúcha, estabelecida no
Estado do Rio Grande do Sul. Como na época ainda não havia segmentação no
mercado midiático, a programação não era totalmente voltada ao jovem. Este
posicionamento foi alterado, quando, em 1980, a rádio tornou-se Rádio Atlântida e
começou a focar seu produto para as classes A e B.
Nos anos seguintes, o Grupo RBS expandiu a cobertura da rádio. Para isso,
instalou transmissores nas principais cidades do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Transformando a Rádio Atlântida em uma rede de emissoras FM.
Atualmente, a Atlântida cobre grande parte dos estados do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina e é a maior rede de rádios FM atuando junto ao segmento de
comportamento jovem na região.
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A rádio tem como característica a forte interatividade com o consumidor de
seus produtos, com uma base que ultrapassa 1 milhão de fãs no Facebook, a marca
produz diariamente conteúdo multimídia.
Ao longo dos últimos anos, a grade de programação passou a contar com
uma série de talk shows – programas onde o foco é o debate. A emissora ampliou
os espaços para atrações humorísticas e jornalísticas através do bate papo. Ao
alinhar o entretenimento à informação a Rede Atlântida deixou de ser uma rádio
predominantemente musical.

9

O

BOLA

NAS

COSTAS:

ENTRETENIMENTO

COMO

FATOR

DE

DIFERENCIAÇÃO

Cada vez mais estamos carregados de funções e compromissos postos à
rotina diária. Com isso, a sociedade busca formas de aliviar o estresse e não viver
em uma monotonia. O entretenimento é o mote para que isso seja possível.
Segundo Defleur e Ball-rockeach (1993), está é a melhor maneira de transformar o
ser humano social, ao aprender papéis, normas e valores ao lidar uns com os
outros. Expondo no divertimento, suas manifestações culturais.
O futebol é o principal lazer da população no país, a busca por informação
sobre o esporte é proporcional ao tamanho da paixão nacional pelo seu clube do
coração. Aliando essa forte manifestação emocional, junto ao jornalismo mesclado
ao entretenimento, a Rede Atlântida criou o programa “O Bola nas Costas” –
carinhosamente chamado de “Bola”.

9.1 Bola nas Costas: jornalismo e entretenimento

Com o pensamento de que o esporte poderia ser um segmento que teria
grande público em rádio de entretenimento, o talk show foi idealizado pelo então
coordenador de programação da Atlântida, Gerson Pont, em 2006. No mesmo ano,
estreou o produto que aliava futebol, informação e humor. De segunda a sexta-feira,
a produção era transmitida sempre das 13h às 14h para todo o estado do Rio
Grande do Sul.
O programa se destaca por entender que a imparcialidade não deve ser
inserida em sua estrutura como parte principal de sua construção e sim o
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entretenimento. Por isso, compõem a equipe de comunicadores do Bola, gremistas e
colorados identificados. Que são espelhos do público e refletem o sentimento dos
torcedores que consomem o programa.
[...] o senso comum cunhou uma expressão relacionada à paixão nacional
pelo futebol ‘somos 160 milhões de técnicos’. [...] a frase reflete uma
tendência de considerar o fato esportivo – um jogo da seleção brasileira ou
do seu clube preferido, por exemplo – pelo viés da opinião [...] talvez
mesmo da paixão e não da razão. (FERRARETTO, 2001, p. 318).

Ainda assim, a marca “Bola nas Costas” sempre se diferenciou por
representar o torcedor, mas também apresentar informações do mundo do futebol
em geral, fugindo do nicho debate e flauta sobre a dupla grenal. Os primeiros
integrantes do talk show foram Marcos Piangers, o âncora do programa; Paula
Alvim, jornalista e então produtora da Rádio Gaúcha; Everton Cunha (Mister Pi),
radialista gremista; Porã, radialista gremista; Eron Dal Molin, radialista, colorado; e
Luciano Potter, radialista e jornalista, colorado.
Em 29 de março de 2007, o programa passa por reformulações. A chegada
de Alexandre Fetter, no cargo de gestor das rádios de entretenimento do Grupo
RBS, fez com que o Bola nas Costas fosse retirado do ar por alguns meses - no
horário das 13h. Estreou em seu lugar o produto que seria o carro chefe da rádio a
partir de então, o Pretinho Básico. O programa voltou ao ar apenas às segundasfeiras, com um reajuste no formato, contaria sempre com a presença de uma
personalidade do mundo do futebol, para que fosse entrevistado durante a
transmissão.
Por cerca de sete anos o produto Bola nas Costas se manteve com este
posicionamento. Se consolidou no meio e, por conta disso, a Rede Atlântida resolve
recolocar o programa na grade diária em 2015.

9.2 ATLGRENAL

Ao entender que o mercado da grenalização estava a cada dia mais em alta
no estado do Rio Grande do Sul, a Rede Atlântida resolveu apostar em um
programa que focasse ainda mais nos dois clubes de Porto Alegre: Grêmio e
Internacional. Com o objetivo de refletir ainda mais a relação e o comportamento do
torcedor com o seu clube do coração.
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Extraíram o Bola nas Costas das segundas-feiras, e os colocaram
diariamente na grade da rádio. O programa passou por um reposicionamento da
marca e passou a se chamar: ATLGRENAL.
Como o programa já era consumido e conhecido pela audiência da rádio, já
havia criado empatia com o público da Atlântida. Por isso, se manteve basicamente
toda a equipe de comunicadores, com exceção de Marcos Piangers. O grupo era
formado por Luciano Potter, Rodrigo Adams, Lelê, Duda Garbi, Ramiro Ruschel e
Alexandre Fetter. Posteriormente, com as inclusões de Fabiano Baldasso e Rafael
Menegazzo.
“As pessoas se acostumam com o horário, com o formato, com o
comunicador, com as atrações e sabem que podem contar com aquele programa do
jeito que estão acostumadas.” (PRATA, 2003, p. 137).
Foi nesta época que o programa iniciou as transmissões de partidas de
futebol. Sempre em Gre-nais, a equipe do ATLGRENAL fazia a cobertura do jogo.
Também foi quando o produto se inseriu de maneira mais contundente nas mídias
digitais, utilizando da equipe do O Bairrista, para a administração das plataformas
digitais.
O programa se destacou no cenário esportivo dentro do Grupo RBS, mas o
nome o segmentava demais como apenas Inter e Grêmio. Foi pensando nisto, que a
Rede Atlântida começa a utilizar novamente o nome O Bola nas Costas.

10 A PLATAFORMA DE INFOTENIMENTO DO GRUPO RBS PARA FUTEBOL

Os primeiros 45 minutos de futebol são na rádio Atlântida. É assim que o
integrante que ancora o programa faz a abertura em cada transmissão – há um
revezamento na equipe de ancoragem. O tempo de programa com duração de 45
minutos, inicia às 11h15 e segue até ao meio-dia, faz alusão a mais um tempo de
uma partida de futebol. Entretanto, não é apenas na Rede Atlântida que estes 45
minutos do esporte são consumidos. Atualmente, o produto é consolidado não
somente na rádio, mas também em outras plataformas do Grupo RBS.
Ele passou a ser transmitido pela Rádio Gaúcha, veículo com 91 anos de
história no jornalismo nacional, no horário da Voz do Brasil, às 19 horas. O Bola é
apresentado nas plataformas digitais e também nos canais de assinatura NET e
SKY.
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O veículo apostou no O Bola nas Costas, como sendo o canal de conteúdo
digital esportivo para infotenimento. Rodrigo Adams, jornalista e integrante do
programa declarou: “pensou em risada e em futebol, pensou na gente”.
Além das reprises diárias, toda plataforma digital da GaúchaZH recebe o
conteúdo do programa. São produzidos vídeos exclusivos sobre o mundo do futebol
em geral para este veículo.
O programa que é feito ao vivo, na Rede Atlântida, tem também a
transmissão via Facebook para a página da rádio. As transmissões são visualizadas
em média por 10 mil pessoas diariamente nas mídias sociais da rádio. Além da
disponibilização do conteúdo para a plataforma podcast. Quando há situações
extraordinárias do mundo do esporte, por exemplo, sorteios para alguma
competição, o programa também realiza transmissão ao vivo para a página no
Facebook.
10.1 Destaques da atração: entrevistas e linguagem
Muito da audiência se constrói através das entrevistas com os boleiros –
jargão popular para pessoa introduzida no meio do futebol. Nesse momento do
programa, não há mais um produtor especifico, todos os integrantes estão aptos a
levar pautas e introduzir assuntos para o talk show.
O programa é realizado com naturalidade, utilizando gírias e falando de forma
coloquial. Para tanto enquadrar-se no público atingido pela rádio e, também, no
nicho do futebol. Este formato de linguagem é abordado por Ferraretto (2014),
quando fala sobre uma espécie de improviso estruturado, em que o comunicador é
ele mesmo e, desta forma, suas expressões são livres.
Cada vocábulo dito por ele não corresponde necessariamente a uma
palavra previamente escrita – daí o improviso – mas a conclusão do
programa orienta-se por um roteiro ou espelho elaborado antes da
transmissão, de onde se explica o estruturado. (FERRARETTO, 2014,
p.83).

O ritmo utilizado pelos comunicadores do programa trouxe uma aproximação
com os profissionais do futebol. Tanto pela leveza como são tratados os assuntos
em momentos como a derrota do clube, as crises institucionais, etc. Desta forma, há
uma estreita relação com jogadores, comissão técnica e dirigentes, possibilitando a
realização de entrevistas com nomes conhecidos do grande público e de importância
dentro do futebol.
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Os trabalhos jornalísticos de produção de entrevistas são realizados com
mais facilidade. Ferraretto (2001) defende o estilo ao descrever a ação sobre o tom
da entrevista que será conduzida pelo comunicador, através de sua relação com o
entrevistado.
“Na relação entre o comunicador e a fonte, estabelece-se uma determinada
atmosfera, um clima, que junto com o caráter deste entrevistado vai determinar o
tom – formal ou informal – e o ritmo – normal ou rápido.” (FERRARETTO, 2001,
p.275).
O formato acabou consolidado após receber repercussão nacional sobre as
entrevistas que são realizas durante sua transmissão. Uma entrevista que recebeu
destaque na imprensa nacional esportiva foi realizada com o lateral direito da equipe
do Cruzeiro Esporte Clube, Edilson.Durante o programa O Bola Nas Costas, ele
disse que tinha o desejo de voltar a jogar pelo seu ex-clube, o Grêmio Foot-ball
Porto Alegrense. Com menos de seis meses de contrato com o atual time, o jogador
se viu nas capas dos principais sites e jornais do país.
Outro momento de grande visibilidade foi com a participação do técnico Tite,
Adenor Leonardo Bachi, atual comandante da seleção brasileira de futebol. A
audiência nas redes sociais quintuplicou, com uma média de 50 mil pessoas
assistindo no Facebook. O programa foi capa de grandes portais esportivos e de
entretenimento no Brasil. Entre as pautas do futebol, existiram também assuntos
como a frequência sexual do treinador, que levou com bom humor às perguntas e
entendeu o clima do programa de infotenimento.
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11 CONCLUSÃO

Este trabalho buscou apresentar o contexto de transformação do jornalismo e
do entretenimento. Partindo do pressuposto de que o infotenimento é um traço
intrínseco da sociedade contemporânea e uma tendência mundial nos veículos de
comunicação no mundo. A pesquisa identificou os fatores que hibridizaram o
entretenimento e a informação jornalística no programa O Bola nas Costas.
O processo de mistura entre estes dois gêneros é visto com mais frequência
na comunicação digital. O avanço dessa tendência é proporcional ao número de
consumidores - oriundos dos mais diversos lugares geograficamente - que além de
consumir o produto que é desenvolvido também participam ativamente da sua
construção.
Do mesmo modo em que o jornalismo vive um processo de hibridização com
o entretenimento, a área da comunicação em geral vive uma transformação com o
digital. Na era industrial, as funções eram mais definidas e menos integradas: no
jornalismo, tínhamos a dominação do hard news e, separado, o entretenimento. O
máximo que o hard news aproximava do entretenimento era na editoria de esporte.
Com a era da convergência digital, onde as informações são constantes e
diversificadas, a comunicação trouxe para a sua prática essa queda de barreiras. O
hard news deixou de olhar o entretenimento como algo superficial, para acreditar
que dentro deste grande volume de informações entregues às pessoas era preciso
alterar a densidade da notícia.
O fato de um jornalista sorrir em determinado momento do noticiário não
significa que ele não possa dar uma informação séria logo em seguida. Desta forma
surge o infotenimento dentro das redações. Um traço que já era característico e que
não necessariamente reflete aspectos negativos para o exercício da profissão.
A apropriação da narrativa suavizada, com as mais diversas linguagens do
conteúdo jornalístico faz com que este novo gênero torne-se ainda mais preciso no
processo de aprendizagem, consumo e distribuição de uma notícia.
O Bola nas Costas é transmitido há 12 anos e consolidou-se um dos mais
tradicionais programas da Rede Atlântida. Atualmente, é um entre os vários
programas da grade de programação que apropriam-se da hibridização entre os
gêneros jornalístico e o de entretenimento.
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Sua audiência e histórico dentro do cenário da comunicação e do jornalismo
presente no rádio brasileiro, mesclada à popularização das novas tecnologias
digitais, reflete a participação efetiva desta mistura na contribuição para que
discursos jornalísticos sejam levados sem fronteiras de idade, gênero e plataforma,
surgindo assim: interações sociais.
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